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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการแบบครบวงจร อาทิ งานบริการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร งานบริการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อ งานบริการสถานที่ งานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง และการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
 ในปี พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานภายใน (ส านักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 
ขึ้นมารับผิดชอบงานด้าน บริการวิชาการแก่สังคม  จนกระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 จึงมีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้พัฒนากิจกรรมด้านการบริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า
มาโดยตลอดเพ่ือขยายงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางขึ้นต่อไป 

ในปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์ จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดเด่น 
1. ส านักฯ เป็นหน่วยงานที่แสดงศักยภาพในด้านการให้บริการวิชาการท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกกับ

ชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
2. ส านักฯ มีกิจกรรมการฝึกอบรมระดับนานาชาติ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และสร้าง

ผลกระทบระดับนานาชาติ    

 โอกาสในการพัฒนา  
1. กระบวนการท างานในหลายเรื่องตามเกณฑ์ EdPEx ยังขาดความเป็นระบบ การด าเนินการยังมี

ลักษณะเป็นกิจกรรม หากส านักฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นระบบ จะช่วยให้ 
ส านักฯ มีการพัฒนาและอาจส่งผลต่อความยั่งยืนของส านักฯ ได้ 

2. ส านักฯ ควรพิจารณาให้ความส าคัญในการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะการน าข้อมูลที่เก่ียวข้องมา
พิจารณาในการจัดท า มีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ให้ครบถ้วน  

3. ส านักฯ ควรพิจารณาสร้างความชัดเจนในการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ และสมรรถนะหลัก 
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการก าหนดกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิผล  

 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   พบว่า ส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 11 ข้อ และได้ มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้ว ครบทั้ง 11 ข้อ  
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  

  ในปี พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานภายใน (ส านักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 
ขึ้นมารับผิดชอบงานด้าน บริการวิชาการแก่วังคม  จนกระทั่งวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 จึงมีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้พัฒนากิจกรรมด้านการบริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้า
มาโดยตลอดเพ่ือขยายงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมให้กว้างขวางขึ้นต่อไป 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่วิชาความรู้สู่สังคมและประชาชน 
และท าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจอันส าคัญนี้มาตลอดโดยได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตลอดจนเทคนิควิธีการที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมาโดยล าดับ จนได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขา
การพัฒนาสังคม (ด้านการศึกษา) ประจ าปี พุทธศักราช 2532 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. 2545 ได้รับ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย 

พันธกิจที่ส าคัญ 
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และนานาชาติให้สามารถน า

ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง 
2. ผลิต พัฒนาและให้บริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียง และวีดี

ทัศน์ อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการ 
3. วิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมให้มีคุณภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน

สัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด 
5. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ต่องานให้บริการวิชาการระดับมืออาชีพ 
6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านแผนงาน แผนงบประมาณ แผนบุคลากร 

อาคารสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิผล 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
 การวางแผนและการประเมิน 

1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน.  

ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ 
ผู้อ านวยการ แนะน าผู้บริหาร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน.  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 
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ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละหมวดและน าเสนอผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
09.00 –11.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557 ดังนี ้
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากร ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม  รับทราบ 
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 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายหมวด 

หมวด 1 การน าองค์กร 

จุดเด่น 

 - 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ อาจพิจารณา ใช้โอกาสที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ในการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ

เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสร้างความชัดเจนในการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการ และสมรรถนะ
หลัก 

2. ส านักฯ ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เพ่ือให้สามารถรับรู้ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้ 

3. ส านักฯ ควรพิจารณาสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างรายได้กับการสนับสนุนชุมชน และการชี้น า
สังคมเพ่ือความยั่งยืนเพื่อสะท้อนความเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดิน รวมทั้งควรมีการวัดผลกระทบเชิงบวก
จาการให้บริการของส านักฯ (การสร้างรายได้ของผู้เข้ารับการอบรม) 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  จุดเด่น 

 - 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกล

ยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน 

เพ่ือให้สามารถแปลงเป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ควรสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

3. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการแปลงยุทธศาสตร์ (วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์) ไปสู่แผนปฏิบัติ
การระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งแผนการบริหารทรัพยากร (แผนยุทธศาสตร์การเงินและแผน
ทรัพยากรบุคคล) 
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หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 

  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ และใช้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการได้เป็นอย่างดี 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรพิจา รณาจ าแนกกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถรับฟังและก าหนด

ความต้องการของลูกค้าและผู้รับบริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการก าหนดผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 

2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ รวมทั้งการพิจารณา 
ทบทวน ช่องทาง และการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ เพื่อลดความไม่พึงพอใจและสร้าง
ความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานหลายระบบ รวมถึงฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีความพร้อมใช้   

โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีแนวทางเชิงรุก ในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้  
2. ส านักฯ ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบงาน และกระบวนการท างานของหน่วยงานในทุกระดับ 

รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาวให้
ครบถ้วน 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

  จุดเด่น 
1. ส านักฯ มีบุคลากรที่มีความผูกพันและทุ่มเทในการท างาน อย่างไรก็ตาม ส านักฯ ควรหาปัจจัยที่มีผล

ต่อความผูกพันเพื่อน ามาใช้กับบุคลากรรุ่นต่อๆไป 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ ในการเพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการบริหารขีดความสามารถ โดยเริ่มจากการก าหนดสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน จากนั้นประเมินสมรรถนะ แล้วจึงน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
ได้บุคลากรที่มีขีดความสามารถตามที่ก าหนด 

3. ส านักฯ ควรมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นระบบ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

  จุดเด่น 
 - 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรแสดงแนวทางที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินงานให้ครบถ้วน

ตามผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการท างานในแต่ละกระบวนการ และ
ให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 

  จุดเด่น 
 - 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรพิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของส านักฯ ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เช่น ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการเงินและการตลาด 
รวมถึงการก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย  

2. ส านักฯ ควรพิจารณาแยกกลุ่มผลลัพธ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการแยกกลุ่ม
ผลลัพธ์ตามกลุ่มบุคลากร เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลและหาแนวทางการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส านักฯ ควรเตรียมการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้ และแสดง
แนวโน้มผลการด าเนินงาน 
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ภาพกิจกรรม 

 


